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Câmara Municipal de Inácio Marfins 
CNPJ 77.778.827/0001-55 

ATA n.° 013/2020 

Ata da sexta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Inácio Martins, 
Estado do Paraná, convocada através do Oficio Circular n.° 06/2020 
obedecendo ao disposto no Ato a Presidência de n.° 06/2020, realizada no dia 
vinte e nove de maio de dois mil e vinte às dezessete horas e trinta minutos. 
Presentes na sessão todos os vereadores. Sendo o objeto da convocação da 
presente sessão a apresentação dos Projetos de Leis da Mesa Diretora de 
números 04 e 05 de 2020, ambos dispondo sobre fixação de subsídios para a 
Legislatura 2021-2024 o presidente solicitou à primeira secretária que procedesse 
a leitura do Projeto de Lei n.° 004/2020 - Fixa o subsídio do Presidente do 
Poder Legislativo Municipal, para a Legislatura 2021 a 2024, em parcela única, 
de R$ 5.054,50 (cinco mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) 
mensais, e dos Vereadores, para a mesma Legislatura, em parcela única, de 
R$ 4.256,42 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois 
centavos) mensais, e Projeto de Lei n.° 05/2020 - Fixa os subsídios do 
Prefeito Municipal, para o período 2021 a 2024, em parcela única, de R$ 
13.346,09 (treze mil, trezentos e quarenta e seis reais e nove centavos) 
mensais, do Vice-Prefeito Municipal, em R$ 5.338,43 (cinco mil, trezentos e 
trinta e oito reais e quarenta e três centavos) mensais, e dos Secretários 
Municipais, em parcela única, de R$ 3.736,88 (três mil, setecentos e trinta e 
seis reais e oitenta e oito centavos) mensais.Considerando a necessidade de 
aprovação da referida lei em até cento e vinte dias antes das eleições municipais e 
como no momento ainda não havia previsão de que as eleições desse ano fossem 
adiadas em virtude da pandemia do Coronavírus, e considerando ainda que os 
subsídios não foram alterados em relação aos valores atuais, o presidente 
convocou sessão extraordinária para votação dos projetos no dia 01 de junho, 
às dezessete horas e trinta minutos. Sendo o que havia a ser tratado foi 
encerrada a presente sessão ficando lavrada a presente ata que após lida e 
achada de confo idade jg,,ssinada pelos vereadores presentes. 
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